
 

 
 

 

 
 

 
 
 

  رئیس حي العجوزة/ السید 
 تحیة طیبھ وبعد

 
یادتكم  ھ لس فتھ        ................................................ /مقدم رخیص ( بص احب الت ل / ص ل الموك الوكی
 ) بالغاء الترخیص 

.......... .......... .......... ..........  /عن نشاط /       /         الصادر بتاریخ        ........................./ رقم 

 ...... ............................. .................: شارع  ........................./ للمحل الكائن برقم  ..................................................
 ................................................. ./ قسم  ..................

بب  اله بس ذكور أع ل الم ق للمح رخیص المرف اء الت ى إلغ ة عل رم بالموافق و التك  .................../ أرج
 ٢٠٠   /       /    عتبار من          وتوقف النشاط ا            ...............................

 ٠حقة على المحل عن العام الحالىعلما بأنني قد قمت بسداد رسوم التفتیش المست
ل  ى المح تحقة عل رائب المس داد الض وم بس وف أق اط وس ف النش رائب بتوق لحة الض رت مص ا أخط كم

 الموافقة على اإللغاء                         حتى تاریخ
 ،،،،،وتفضلوا بقبول وافر التحیة واالحترام 

 ٢٠٠/         /             تحریرا في        
 )---------( م الطلب مقد

 ) ---------( التوقیــــــع 
 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 إیصال

........... ......................../ الطلب المقدم من السید  ........................................................../ استلمت أنا 
 ........................... 

ام/ تجارى  /  صناعي  ( إللغاء رخصة المحل  ـة  )  ع ة  مستوفیا كاف  المستندات المطلوب
رقم ل ب ب د الطل ة وقی ى الخدم ول عل اریخ           ......................... .........................لحص /           بت

         /    ٢٠٠ 
 ٢٠٠/              /             التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة             

 توقیع الموظف المختص                                                                    
                                                                             )(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 والحصول على الخدمة لألداءالقواعد الحاكمة 
 

م  وزارء رق س ال یس مجل ى  في ١٩٩٨لسنھ  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئ شأن  تیسیر الحصول عل
 بقطاع اإلدارة المحلیة) عامة / صناعیة / تجاریة ( المحال  تراخیص إلغاءخدمھ طلب 

ة  ة للتنمی ر الدول النموذج الصادر من وزی ةتلتزم الجھات اإلداریة ب د المستندات  اإلداری بتحدی
طلب الحصول على ھذه الخدمة والتوقیتات الزمنیة إلنجازھا وال  إلجراءاتالمطلوبة  واألوراق

مسمى  أيطلب مستندات أخرى أو تحصیل رسوم أو تقاضى مبالغ تحت  اإلداریةیجوز للجھات 
يم الخدمة ھذا النموذج مع االلتزام بتقدی فيمن المسمیات غیر الوارد النص علیھا  ت  ف التوقی

 : یليالمحدد لھا ویلغى كل نص أو حكم یخالف ما 
 

 :المطلوبة   واألوراقالمستندات : أوال 
 

 :حالة طلب اإللغاء من المرخص لھ االصلى او وكیلة  في -١
  ٠ في حالة فقدھا ) محضر بفقد الرخصة ( او مذكره من القسم أصل رخصة المحل 
  ل ) لإلطالع  واألصل(  الشخصیة  إثبات صورة لصاحب الترخیص المطلوب إلغاؤه  أو الوكی

ل  ل التوكی ق أص ة یرف ذه الحال ى ھ رخیص وف اء الت اص بإلغ مي خ ل رس ب توكی ھ بموج عن
 ٠بالطلب 

  ٠موافقة مدیریة التجارة والتموین بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموینیة 
  ٠إیصال سداد رسوم التفتیش عن العام الحالي 
 ٠بالتوقف النھائي عن النشاط أخطار مصلحة الضرائب  ما یفید 
 

 : یليحالة وفاة المرخص لھ االصلى یضاف للمستندات السابقة ما  في -٢
  أصل (  اإللغاء إجراءاتأو وكیل عنھم التخاذ  ألحدھمخاص من الورثة  رسميتوكیل( 
 ةــــــــالوراث المـــــــــأع 
 قصر  حالة وجود في( الحسبیة  النیابة موافقة( 

 
 الرسوم والمبالغ الالزمة الداء الخدمة : ثانیا 

  مجانا ( تؤدى الخدمة بدون رسوم( 
 

 الزمنيالتوقیت : ثالثا 
ةخالل ) عامھ / صناعیة / تجاریة ( تراخیص المحال  إلغاءخدمة  بإنجاز اإلدارة جھةتلتزم  ام  ثالث أی

 ٠ المطلوبةمن تاریخ تقدیم الطلب مستوفیا المستندات 
 

 ١/٨/١٩٩٩بتاریخ   اإلداریةر من وزیر الدولة للتنمیة صد 
 

ب مستندات أو رسوم، التوقیت المحدد  فيحالة عدم الحصول على الخدمة  في الغ  أو طل  إضافیة أو مب
 :یمكنك االتصال بأحد الجھات التالیة 

 ٥٨٦٩١٩٣ت : المحافظة 
 بالبرید:  اإلداریة الرقابة

 ٢٦٠٣٢٠٠ت :  اإلداریةوزاره التنمیة 


